 ‐ 105362ﺻﺮف رﻣﻀﺎن ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز ادا ﻛﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻛﮯ روزے رﻛﮭﻨﮯ ﻛﺎ ﺣﻢ
ﺳﻮال
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺻﺮف رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز ادا ﻛﺮے اس ﻛﮯ روزے رﻛﮭﻨﮯ ﻛﺎ ﺣﻢ ﻛﻴﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮧ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ روزہ
رﻛﮫ ﻛﺮ ﺑﮭ ﻧﻤﺎز ادا ﻧﮧ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﻮ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﺮ وہ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻛﻔﺮ ﻛﺎ ﺣﻢ ﻟﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﻮ اس ﻛﮯ ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﻴﮟ.
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ و ﺗﻌﺎﻟ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
اور اﮔﺮ وہ ﺷﺮك ﻛﺮﺗﮯ ﺗﻮ ان ﻛﮯ ﺳﺎرے ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺎہ ﻛﺮ دﻳﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ وہ ﻛﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﻴﮟ .
اور اﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
اور ﺟﻮ ﻛﻮﺋ اﻳﻤﺎن ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻛﻔﺮ ﻛﺮے ﺗﻮ اس ﻛﮯ اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺎہ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ،اور وہ آﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﮨﻮﮔﺎ .
ﺑﺖ ﺳﺎرے اﻞ ﻋﻠﻢ ﻛﺘﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ اﮔﺮ وہ ﻧﻤﺎز ﻛﮯ ﻓﺮض ﮨﻮﻧﮯ ﻛﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ وہ ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻴﮟ ،ﻳﻌﻨ ﻛﻔﺮ ﻣﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻠ
ﻧﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ،ﻟﻴﻦ وہ ﻛﻔﺮ اﺻﻐﺮﻛﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮﮔﺎ ،اور اس ﻛﺎ ﻳﮧ ﻋﻤﻞ زاﻧ اور ﭼﻮر ﺳﮯ ﺑﮭ ﺷﻨﻴﻊ و ﻗﺒﻴﺢ ﮨﻮﮔﺎ.
ﻟﻴﻦ اس ﻛﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﮔﺮ وہ ﺷﺮﻋ ﻃﺮﻳﻘﮧ ﺳﮯ روزہ رﻛﮭﺘﺎ اور ﺣﺞ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻛﺎ روزہ اور ﺣﺞ ﺻﺤﻴﺢ ﮨﻮﮔﺎ ،ﻟﻴﻦ
ﻧﻤﺎز ﻛ ﭘﺎﺑﻨﺪى ﻧﮧ ﻛﺮﻧﮯ ﻛﺎ ﺟﺮم ﻋﻈﻴﻢ ﺟﺮم ﮨﻮﮔﺎ ،اور وہ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻄﺮہ ﭘﺮ ﮨﮯ ﺳﺐ اﻞ ﻋﻠﻢ ﻛﮯ ﺎں وہ ﺷﺮك اﻛﺒﺮ ﻣﻴﮟ ﮨ
ﻧﮧ ﭘﮍ ﺟﺎﺋﮯ.
ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﮯ اﻛﺜﺮ ﻛﺎ ﻗﻮل ﺑﻴﺎن ﻛﻴﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ اﮔﺮ وہ ﺳﺴﺘ ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﻤﺎز ﺗﺮك ﻛﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻛﻔﺮ اﻛﺒﺮ ﻛﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻴﮟ
ﮨﻮﮔﺎ ،ﺑﻠﮧ اس ﺳﮯ ﻛﻔﺮ اﺻﻐﺮ ﻛﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮﮔﺎ ،اور اس ﻛﺎ ﺟﺮم ﻋﻈﻴﻢ ﮨﮯ اور زﻧﺎ و ﭼﻮرى اور واﻟﺪﻳﻦ ﻛ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ اور
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ﺷﺮاب ﻧﻮﺷ ﺳﮯ ﺑﮭ ﺑﮍا اور ﺷﻨﻴﻊ و ﻗﺒﻴﺢ ﺟﺮم ﮨﮯ ،اﻟﮧ ﮨﻤﻴﮟ ﻣﺤﻔﻮظ رﻛﮭﮯ.
ﻟﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻳ ﻗﻮل ﮨﮯ ﻛﮧ اوﭘﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدہ دﻻﺋﻞ ﻛ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ وہ ﻛﻔﺮ اﻛﺒﺮ ﻛﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮨﻮ ﮔﺎ اﻟﮧ ﮨﻤﻴﮟ ﻣﺤﻔﻈﻮز رﻛﮭﮯ ،اس
ﻟﻴﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ روزہ رﻛﮭﺎ اور ﻧﻤﺎز ادا ﻧﮧ ﻛ ﺗﻮ ﻧﮧ اس ﻛﺎ روزہ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﻛﺎ ﺣﺞ " اﻧﺘ
دﻳﮭﻴﮟ :ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ) .( 179 / 15
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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